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6 komor
profil se šířkou 81 mm

Decco 82
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Profil v systému Decco 82 je ideální volbou pro ty, 
kteří hledají nejvyšší tepelné parametry splňující 
nové stavební požadavky a skvělý design 
za zachování rozumné ceny.

0,76Uw        *
W/m2K

*pro referenční  okno 1230 x  1480 se zasklením 48 mm/Ug=0,5 W/m 2K 
a distančním rámečkem Swisspacer  V



6komorový systém
se šířkou zabudování 81 mm

Možnost použití mnoha druhů 
prosklení s tloušťkou od 23 mm 
do 54,8 mm!

Těsnění šedé nebo černé barvy

Široké spektrum dekorativních fólií

Rozšíření komory výztuží zvětšující 
tuhost oken a umožňují realizaci 
téměř všech správně
navržených konstrukcí

V nabídce tři barvy jádra: bílá,
karamelová a temně hnědá

Obsahuje úplný dveřní systém

Optimální výška složení profilu 
poskytující až o 5 % světla více
ve srovnání s jinými systémy ve své 
třídě (u dvoukřídlého okna s rozměry 
šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

Profily ve třídě B podle normy 
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolace.
Uw = 0,76 W/m2K referenčního okna 
šíř. 1230 mm, výš. 1480
se zasklením 48 mm a distančním 
rámečkem Swisspacer V

Technologie výroby připravená společně 
inženýry Deccoa světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systému je možné
použití technologie
vlepování skel, což umožňuje vytvořit 
konstrukce s nadměrnými rozměry

Možnost použití polystyrenové vložky

Profil Decco 82 určuje nejnovější trendy v odvětví oken. Moderní, střídmý design dodává 
oknům výjimečný charakter.Výrobek má univerzální vlastnosti. 
Umožňuje využití širokého spektra prosklení - od standardních po nejsilnější, od základních
po speciální: teplá, zvuk pohlcující a bezpečnostní. Profil se odlišuje šířkou a stabilitou.

Decco 82



Dvojsklo
24 mm Ug 1,0/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Trojsklo 
48 mm Ug 0,5/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Čtyřsklo
52 mm Ug 0,3/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE, 
krypton

Uw=1,1 W/m2K Uw=0,76  W/m2K Uw=0,62 W/m2K

Systém 82
jádro dostupné 

ve 3 barvách: bílé,
karamelové a tmavě 

hnědé, tak, aby se 
vždy hodilo k barvě 

polepu

Optimální výška složení profilu 
poskytující až o 5 % světla více
ve srovnání s jinými systémy ve své 
třídě (u dvoukřídlého okna s rozměry 
šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

Profily ve třídě B podle normy 
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolace.
Uw = 0,76 W/m2K referenčního okna 
šíř. 1230 mm, výš. 1480
se zasklením 48 mm a distančním 
rámečkem Swisspacer V

Technologie výroby připravená společně 
inženýry Deccoa světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systému je možné
použití technologie
vlepování skel, což umožňuje vytvořit 
konstrukce s nadměrnými rozměry

Možnost použití polystyrenové vložky

 Profil dostupný v široké paletě barevných a dřevo napodobujících polepů
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Tepelná prostupnost 
referenčního okna šíř. 
1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná prostupnost 
referenčního okna šíř. 
1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná prostupnost 
referenčního okna šíř. 
1230 mm
výš. 1480 mm
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage Pine 85


